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مباحث ویژه

قدمت بیمه گری در جهان بســیار طوالنی اســت و هر نوع تعاون و همیاری 
بشــر با همدیگر که از حس کمک به همنوع سرچشــمه می گیرد را می توان 
از مصادیق نوعی بیمه برشــمرد. در این راستا بررســی های تاریخی، قدمت 
بیمه گری را از زمان های کهن تا به امروز نشــان می دهند. لذا صنعت بیمه ی 
امــروزی را می توان فرم تکامل یافته ی تحــوالت تاریخی ذیربط قلمداد کرد. 
به عبارت دیگــر، آنچه که امروزه در صنعت بیمه خودنمایی می کند ماحصل 
گهواره ی تاریخ در این حوزه اســت. در این راســتا صنعت بیمه ی امروزی به 
بخش های مختلفی تقسیم بندی می شــود که به طور خالصه می توان چنین 

تقسیم بندی در مورد آن ارائه داد.

بخش اول: بیمه های اجباری یا اجتماعی1
در این بخش بنا به ضرورت رفاه اجتماعی، ســازمان هایی شــکل گرفته که 
وظیفه ی بیمه گری را برای اقشــار مختلــف جامعه بر عهده دارند. برای مثال 
در ایران عمدتا ســازمان تامین اجتماعی و ســازمان بیمه ی سالمت ایران به 
این مهم می پردازند. در کنار این ســازمان ها برخی از نهادها همچون وزارت 
نفت نیز با رویکرد رفاهی، ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را تاسیس 

کرده اند تا از طریق آن وظایف رفاهی خود را به انجام برســانند. در این راستا 
پیشــنهاد مقاله ی حاضر بر این اســت که اگر وزارت نفت تشخیص داده که 
برای پرســنل خود ســازمان بیمه گر تخصصی خود را داشته باشد به طریق 
اولی باید بر روی تاســیس شــرکت بیمه ای دیگری که در زمینه ی بیمه های 
مهندسی فعال باشد نیز تامل کند. چراکه اگرچه نظام تامین سالمت کارکنان 
از طریق ســازمان های مشــابه کشور مقدور اســت اما در زمینه ی بیمه های 
نفت، گاز و پتروشــیمی متاسفانه شرکت های بیمه گر کشور توانایی الزم برای 
خدمت رسانی در زمینه ی بیمه های مهندسی مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی 
را به نحو احســن ندارنــد. به عبارت دیگر، متناظر با بیمه های اشــخاص در 
صنعت نفت، پیشــنهاد تشــکیل شــرکت بیمه ی  اختصاصی یا وابسته2 ذیل 

وزارت نفت نیز می تواند ایده ای قابل دفاع باشد.

بخش دوم: بیمه های بازرگانی یا اختیاری3
بیمه هــای بازرگانــی خود به بخش هایــی همچون بیمه ی امــوال4، بیمه ی 
اشــخاص یا زندگی5، بیمه ی مســئولیت6، بیمــه ی اعتبــار و تضمین7 و... 
تقسیم بندی می شوند.8 در این راســتا بیمه نامه های مهندسی ذیل بیمه های 
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اموال تقسیم بندی می شوند. در این بیمه نامه ها خسارات فیزیکی که غیرقابل 
پیش بینی باشند در مقابل حوادث ذیربط تحت پوشش قرار می گیرند.

پس از طرح کلیات پیرامون موضوع، وقت آن رســیده که ســوال و فرضیه ی 
تحقیق را چنین مطرح کنیم:

ما  یش فر خو بیمــه ی  کت  شــر ســیس  تا یــا  ســوال تحقیــق: آ
)Captive Insurance Company( ذیل ساختار وزارت نفت توجیه دارد؟

فرضیه ی  تحقیق: بله، تاســیس شــرکت بیمه ی خویش فرما ذیل ساختار 
وزارت نفت با توجه به ماهیت ریسک های صنایع انرژی و تقاضای باالی بازار 
برای بیمه ی ریسک های مورد اشاره دارای توجیه پذیری باالیی در زمینه های 

اقتصادی، تامین مالی، سیاسی، امنیتی، زیست محیطی و... است.
در ادامه ی مقاله پیرامون ســوال و فرضیه ی تحقیــق توضیحات الزم ارائه 

خواهد شد.

1- مدیریت ریسک انرژی
خطر یا ریســک، همزاد فعالیت های بشر اســت. اساسا در این دنیا تقریبا به غیر 

از مرگ، ســایر پدیده ها جنبه ی احتمالی دارند لذا تحلیل آماری احتماالت برای 
شناخت پدیده ها و تحلیل ریسک مربوطه امری الزم است. در این ارتباط ریسک 
را می توان "انحراف معیار۹" در پیشــامد های ممکن قلمداد کرد که می تواند در 
شــرایط خاص و موقعیت های معینی وجود داشته باشد. در این راستا مدیریت 
ریســک را می توان درکی از وضعیت موجود قلمداد کرد که برخورد متناسب با 
شرایط را دربرخواهد داشت. مدیریت ریسک می تواند مشتمل بر مواردی همچون 
پیش بینی و برنامه ریزی، طراحی و یا اصالح ساختار در راستای اهداف سازمان و 
تشکیالت، صدور دستورالعمل ها و یا آیین نامه های الزم، هماهنگی، پایش، کنترل، 
پیگیری و... باشد. مدیریت ریسک را می توان بر سه اصل تبیین کرد. این سه اصل 

عبارتند از: 
الف( اصل مدار کامل که ذیل آن مدیریت ریسک در تمام ابعاد بررسی می شود. 
ب( اصل قانون اعداد بزرگ که برای بررســی احتمالی تحقق خطر باید کلیه ی 

حوادث، اتفاقات و موارد مشابه و همگون بررسی شود.
ج( اصل تجزیه که ذیل آن بررسی در زمینه ی مدیریت ریسک باید پس از تقسیم 

به کوچک ترین مجموعه ی ممکن عملی شود.
همچنین فرآیند مدیریت ریسک به طور خالصه شامل این موارد است:]2[
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با توجه به موارد گفته شــده پرواضح اســت که مدیریت ریسک فرآیندهایی 
دارد که بایستی آنها را شناخت تا توان مدیریت آنها حاصل آید. در این راستا 
برخی مواقع اصطالح “Risk Landscape” برای اشاره به کلیت ریسک هایی به 
کار می رود که جامعه یا گروه خاصی نظیر یک شــرکت یا موسسه ی بازرگانی 

با آن مواجه است.]۳[

2- مروری گذرا بر مفاهیم بیمه
»بیمه به معنی خرید قراردادی اســت کــه مجموعه ای از حوادث را که برای 
بیمه گذار زیان مالی در پی دارند، تصریح می کند. در صورت وقوع این زیان ها، 
بیمه گر متعهد به جبران خســارتی می شــود که در رابطه با پوشش1۰ اعالم 
شده اســت.)یعنی غرامت( در مقابل، بیمه گذار برای اطمینان خاطر در زمان 
عقــد قرارداد حق بیمــه ای را می پردازد. بنابراین، ویژگی های اساســی تمام 
قراردادهای بیمه عبارتند از: حوادثی که زیان بار هستند، خسارات11، پوشش 
و حق بیمــه12. در وهله ی اول تقاضای بیمه را می تــوان تقاضا برای بیمه1۳ 

نامید.«]4[ 
در این راســتا تئوری های زیادی در علم برای تبیین مسئله ی بیمه توسعه یافته 
است. برای مثال مباحث مرتبط با ریسک گریزی14  را می توان مثال زد. برای مثال 

تابع مطلوبیت یک فرد ریسک گریز نوعی را می توان در شکل1 مشاهده کرد.

در شــکل1، میزان تفاوت بین ارزش )پولــی( انتظاری15 و معادل اطمینان 
)CE 16( برای یک فرد ریســک گریز به صورت RP 17 نشان داده شده است. 
این RP همان حق بیمه ی ریســک اســت که مســئله ی بسیار مهم صنعت 

بیمه تلقی می شود. 
ارزش پولی انتظاری متوســط وزنــی ارزش های پولی ممکن اســت که با 
احتماالت مربوطه وزن داده می شــود. اصطالح معادل اطمینان هم به مقدار 
پول معادل در ذهن تصمیم گیرندگان در شرایطی اشاره دارد که شامل عدم 

اطمینان است.
توجه شود که تابع مطلوبیت، بدون در نظر گرفتن اینکه در وضعیت با زیان یا 
در وضعیت بدون زیان هســتیم، یکسان است. معنای این مطلب آن است که 
تابع مطلوبیت مستقل از وضعیت است. این همواره فرض مناسبی برای بیمه 
نیست.]4[ در این راستا برای سنجش ریسک گریزی نسبی و مطلق از شاخص 

ریسک گریزی اَرو ـ پرت18 استفاده می کنیم.
ریسک گریزی مطلق بر مبنای شاخص اَرو ـ پرت

                                                               

ریسک گریزی نسبی بر مبنای شاخص اَرو ـ پرت
                                                               

 1    تابع مطلوبیت یک فرد ریسک گریز
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3- بیمه های مهندسی
پس از گذری بر مفاهیم ریســک در مباحث پیشــین حال وقت آن رســیده 
که انواع بیمه نامه های مهندســی معرفی شوند. بیمه نامه های مهندسی انواع و 
اقسام متنوعی دارند که می توانند حسب توافق بین بیمه گر و بیمه گذار تعریف 

شوند، اما متداول ترین آنها را می توان به این شرح بیان کرد:]6[
 )Contractor all Risk Insurance( بیمه ی   تمام خطر پیمانکاران 

 )Erection all Risk Insurance( بیمه ی تمام خطر نصب  
  )Contractors Plant and Machinery( بیمه ی ماشین آالت پیمانکاری 

 )Civil Engineering Completed Risk( بیمه ی سازه های تکمیل شده 
 بیمــه ی فســاد کاال )محصــول( یــا بیمه ی فســاد کاال در ســردخانه 

 )Electronic Equipment( بیمه ی تجهیزات الکترونیک 
  )Machinery Break Down Insurance( بیمه ی شکست ماشین آالت 

ت  ال شــین آ ما شکســت  ز  ا شــی  نا لنفــع  م ا عد بیمــه ی   
  )Machinery Loss of Profit Insurance(

)Boilers and Pressure Tanks Insurance( بیمه ی بویلرها و مخازن تحت فشار 
  )Loss of Profit Insurance( بیمه ی عدم النفع 

  )Comprehensive Project Insurance( بیمه ی جامع پروژه 
  )Comprehensive Machinery Insurance( بیمه ی جامع ماشین آالت 

)Business Interruption( بیمه ی وقفه در تولید 
بیمه نامه های باال از معروف ترین انواع بیمه نامه  های مهندســی هســتند که 
حسب مورد در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به کرات از آنها استفاده می شود. 
صنایع نفت و گاز چون ماهیتا HPHT 1۹ هســتند لذا به خودی خود مستعد 

حوادث متنوع می باشند. 
لذا توسعه ی بیمه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یکی از الزامات مدیریت 
ایمنی در این صنایع اســت. همچنین ریســک های صنایع مورد اشاره عمدتا 
بزرگ هســتند که اگرچه عمدتــا تواتر )یا فرکانس، تکرار، تناوب، بســامد، 
فراوانــی2۰( کمی دارند اما در صورت رخداد، شــدت بســیار باالیی خواهند 
داشــت. برای مثال اگرچه آتش سوزی در پاالیشــگاه در مقایسه با تصادفات 
رانندگی تواتر کمی دارد اما در صورت رخداد می تواند صدمات انسانی، روانی، 

مالی، زیست محیطی و... چشمگیری داشته باشد.21

4-  گذری بر هزینه های بیمه در صنایع نفت و گاز
چالش ها و راهکارهای توســعه ی بیمه در بخش باالدستی صنعت نفت ایران 
متشــکل از مسائل متنوعی اســت.]۹[ یکی از موارد مهم، بحث هزینه های 

بیمه است. 

به طور خالصه، هزینه های توســعه ای و بهره بــرداری میدان های نفت و گاز 
متشــکل از دو جزء هزینه های سرمایه ای )Capex 22( و هزینه های عملیاتی 

)Opex 2۳( هستند. 
معموال ارزیابی اقتصادی پروژه هــای نفت و گاز بر مبنای در نظر گرفتن این 
دو مــورد به عنوان برآورد هزینه ها انجام می شــود. همچنیــن در رویه های 
حســابداری صنایع نفت و گاز رویکردهای مختلفی برای هزینه ها وجود دارد 

که بحث آنها خارج از حوصله ی مقاله ی حاضر است.)بنگرید به]1۰[(
از آنجــا که دسترســی به هزینه هــای بیمه برای فعالیت هــای نفت و گاز با 
محدودیت فراوانی مواجه اســت لذا در این قســمت با توجه به برخی منابع 
مبتنی بــر داده های تاریخــی تحلیل هایی ارائه می شــود.)بنگرید به ]11[( 
حســب اســتاندارد ذیربط هزینه های بیمــه می توانند ذیــل هزینه های 
عملیاتی دســته بندی شــوند. ســاختار هزینه هــای عملیاتــی در بخش 
باالدســتی معموال شــامل هزینه های خــوراک )Feeds tocks(، هزینه ی 
تاسیســات پشــتیبان )Utilities(، نگهــداری )Maintenance(، اداری و 
باالســری )Adminis trative and general Overhead(، هزینه هــای تولید 
)Production Cos ts 24(، هزینه های انتقال )Evacuation Cos ts(، هزینه های 

بیمه )Insurance Cos ts( و... است.
معموال تجهیزات میدان هــای نفت و گاز در مراحل ابتدایی عمر میدان بیمه 
می شوند. نرخ بیمه ی این تجهیزات با توجه به آسیب پذیری مورد بیمه شده، 

تقریبا از ۰,5درصد تا حوالی 4درصد هزینه ی تعویض متغیر است. 
برای مثال اگر درجه ی آســیب پذیری تجهیزات بیمه  شــده متوسط باشد و 
هزینــه ی جایگزینی نیز مثال 1۰۰ تومان باشــد آنــگاه هزینه ی بیمه حدود 

2درصد هزینه ی جایگزینی و معادل 2 تومان خواهد بود.
همچنین به تقریب می توان تفکیک کل هزینه های عملیاتی یک میدان نفتی 

طی دوره ی عمر میدان را به مانند شکل2 در نظر گرفت.

ترکیب های تقریبی دیگری از هزینه های عملیاتی در منطقه ی غرب آســیا بر 
حسب رویه  های تاریخی را می توان چنین بیان کرد:

 5درصد هزینه های سرمایه ای مبتنی بر اصول مهندسی.
 یک دالر برای هر بشکه نفت تولیدی در مناطق دریایی و 6۰ سنت برای هر 

بشکه نفت تولیدی از مناطق واقع در خشکی.
 به تقریب سالیانه 1۰درصد از چاه ها نیاز به تعمیر دارند. 

 2    تفکیک تقریبی کل هزینه های عملیاتی طی دوره ی عمر میدان

هزینه های باالسریهزینه های نگهداریحق بیمههزینه های انتقالهزینه های تولید

4درصد 17درصد 21درصد 23درصد 35درصد
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مباحث ویژه

بسته به تعریف بسته تعمیرات، به تقریب متوسط هزینه ی تعمیرات هر چاه 
در مناطق دریایی چیزی حدود 1۳۰ هزار دالر و در مناطق خشکی متوسط 
هزینه های تعمیرات حدود 22 هزار دالر برای هر چاه تعریف می شود.]11[

پرواضح است که هزینه های باال برای رسیدگی های جزئی به هر چاه است. اگر 
وضعیت چاه نیازمند تعمیرات عمیق تری باشد حسب مورد، هزینه های مورد 

اشاره افزایش چشمگیری می یابند.
در هر حال اگر مطابق با توضیحات گفته شده، هزینه های عملیاتی را 5درصد 
هزینه های ســرمایه ای در نظر بگیریم و هزینه هــای بیمه را حدود 2۰درصد 
هزینه هــای عملیاتی لحاظ کنیم آنــگاه هزینه های بیمه بــرای یک میدان 
نفتــی حدود یک درصد هزینه های ســرمایه ای برآورد می شــود. برای مثال 
اگر هزینه ی توســعه ی یک میدان نفتی حدود یک میلیارد یورو باشــد آنگاه 
هزینه بیمه ی آن طی دوره ی فعالیت اقتصادی میدان حدود 1۰ میلیون یورو 
خواهد شد. تاکید می شود که محاســبات متضمن این فرض ضمنی هستند 
کــه کیفیت انجام پروژه در جنبه های مختلف شــامل کیفیت حفاری چاه ها، 

کیفیت تجهیزات و... باید خوب ارزیابی شده باشند. 
همچنیــن یادآوری ایــن نکته نیز الزم اســت که هدف از اعــالم هزینه ها 
شــکل گیری یک تصویر اولیه در ارتباط با موضــوع هزینه ی بیمه در صنایع 
نفت و گاز اســت و حسب پروژه ای خاص، ساختار و مقدار هزینه ها می توانند 

تغییر یابند.

5-  لزوم تاسیس شرکت بیمه ای خویش فرما ذیل ساختار وزارت نفت
مطالب پیشــین کلیات ریســک و بیمه را بــا تاکید بر صنایــع نفت، گاز و 
پتروشــیمی بیان کردند. با توجه به مطالب مطروحه حال این ســوال پیش 
می آید که آیا شرکت های بیمه ی موجود در کشور به نحو احسن توان پوشش 
بهینه ی مدیریت ریســک انرژی در کشــور را در زمینه هــای مختلف دارند؟ 

متاسفانه پاسخ به این سوال، مطلوب نیست. 
بدین معنا که شــواهد، چندان نشان از این امر ندارند که بازار بیمه ی صنایع 
انرژی کشــور، به نحو مطلوبی مولفه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی را تامین 
می کند. برای اثبات این موضوع که اقتصاد صنعت بیمه چه ویژگی هایی دارد 
و چرا باید بیمه ی خویش فرما ذیل ســاختار وزارت نفت تاسیس شود بایستی 
قدری در بــاب ویژگی عمومی بیمه ی پروژه های نفــت و گاز توضیح دهیم، 
ســپس با توجه به توضیحات مقاله، اســتنتاج این امر که خود وزارت نفت با 
توجه به ویژگی های بازار بیمه ی کشــور بایســتی وارد این بازار شود چندان 

سخت نخواهد بود.
بیمه ی پروژه های نفت، گاز و پتروشــیمی در بخش های خشکی و دریا انجام 
می شود. الزم به توضیح است که در بخش دریا بحث بیمه های انرژی معموال 

پیچیده تر می شود.)برای مطالعه ی بیشتر بنگرید به ]12و1۳[( در این ارتباط 
اســتانداردی به نام WELCAR 2۰۰1 یا " بیمه نامه ی پروژه های ســاخت در 
دریا25" معرفی شــده است که می توان گفت فرم استاندارد بیمه نامه ای است 
که بیشــتر در منطقه ی آســیا پاســیفیک )اقیانوس آرام( استفاده می شود و 
تالش می کند که پوشــش جامعی را در حین ســاخت ســکوهای حفاری یا 

سازه های نفت و گاز فراساحل ارائه دهد. 
این اساسا یک بیمه نامه ی تمام خطر پیمانکار است که بخش اول آن خطرات 
ســازنده مانند آســیب فیزیکی به کارها یا کارهای موقــت، مواد، تجهیزات، 
وسایل و همچنین تجهیزات و ماشین آالتی را که قرار است بخشی از پروژه ی 

تکمیل شده باشند را پوشش می دهد.]1۳[
الزم به ذکر اســت که پروژه های دریایی در زمان ســاخت، ریسک های زیادی 
 )CAR( را دربردارند. برای پوشــش این مســئله بیمه ی تمام خطر پیمانکاران
بــرای حفاظت از پیمانکاران اصلــی و فرعی لحاظ می شــود. در این ارتباط 
واژه ی WELCAR در توصیــف بیمــه ی تمام خطــر پیمانکاران در دریا 
)Offshore CAR Policy Wordings( بــه کــرات اســتفاده می شــود. مورد 
WELCAR پوشــش های بیمه ای گســترده ای برای دوره ی ســاخت و بعضا 

دوره ی بهره برداری که پس از تکمیل پروژه شروع می شود را فراهم می آورند. 
در این راســتا و در ابتدای دوره ی بهره برداری بعضا پوشش بیمه ای الزم برای 
نگهداری طی یک دوره ی کوتاه مدت که معموال بین 12 تا 18 ماه است فراهم 
می آید. این پوشش برای پر کردن شکاف بین مرحله ی تکمیل ساخت پروژه 
و دوره ی عملیات در نظر گرفته می شــود، چراکه ممکن است در این مرحله 
زیان هایی رخ دهد که ریشــه در مرحله ی ساخت داشته باشند. الزم به ذکر 
است که برای دوره ی بهره برداری و عملیات معموال پوشش های بیمه ای تحت 

عناوینی همچون بیمه نامه ی عملیات26 صادر می شوند.
در قراردادهای نفتــی معموال این قید وجود دارد که پیمانکار مکلف اســت 
پوشــش بیمه ای الزم را برای عملیات اجرایی پــروژه فراهم آورد. برای مثال 
مــاده ی12 قراردادهای بیع متقابل ایران متضمن امر بیمه بود. در این ارتباط 
طرح پوشش بیمه ای باید به گونه ای باشد که ریسک های متنوع عملیات نفتی 

را پوشش دهد. 
همچنیــن از آنجا که ســاختار شکســت کار )WBS 27( در طرح های نفتی 
پیچیده است، لذا بسته های کاری در الیه های مختلف خرد خواهند شد.]14[ 
پرواضح است که پیمانکاران فرعی به فراخور نیاز بایستی طبق قرارداد اصلی 

کارفرما به پیمانکار اصلی پوشش های بیمه ای را فراهم آورند. 
بــدون تردید در این فرآیند گسســته ی انجام کار حفره های خالی پوشــش 
بیمه ای امــکان ظهور و بروز دارند. تنوع شــرکت های بیمه ای طرف قرارداد 

می تواند به افزایش این حفره ها نیز منجر شود. 
لذا اگر یک شــرکت بیمه ای خویش فرما ذیل وزارت نفت جمهوری اســالمی 
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ایران وجود داشته باشد و پیمانکار اصلی مکلف به انعقاد قرارداد با آن شرکت 
باشد از تعداد این حفره  ها به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.

بحث مشکل ســاز دیگر وجود بزنگاه ها یا نقاط عطف پروژه28 اســت. معموال 
پروژه های نفتی از مراحل مختلفی همچون طراحی، تهیه ی کاال، تســطیح و 
پاکسازی، ساخت، حمل، نصب، نگهداری، راه اندازی، بهره برداری و... تشکیل 
می شــوند. در فواصل انتقال از یک مرحله به مرحلــه ی بعد به احتمال زیاد، 
فواصل فاقد پوشش بیمه ای پدیدار می شوند. چراکه یک پروژه مثل یک تابع 

پیوسته ی ریاضی نمی تواند عمل کند. 
در ایــن ارتباط نیز وجود یک شــرکت خویش فرمای بیمه ای می تواند نقاط 
گسســته را مدیریت کرده و به حداقل کاهش دهد. در این ساختار، حصول 
اطمینان از کارکردهای مناســب پوشش های بیمه ای در جنبه های متعددی 
همچون اقتصادی، مالی، حقوقی، فنی و... می تواند بهتر حاصل شــود. حق 
بیمه های دریافتی توسط شــرکت بیمه ی خویش فرما به تدریج می تواند در 
صندوقی انباشــته شــود و یکی از منابع مهم تامین مالی ســایر پروژه ها را 

فراهم آورد. 
لذا در ســاختار پیشــنهادی، بحث تامین مالی در وزارت نفت نیز تا حدودی 
مرتفع می شود. توجه داشته باشید که منابع وافر مالی انباشته در شرکت های 
بیمــه در کنار بازارهای پول و ســرمایه و... جزو منابع مهــم تامین مالی در 

جامعه است.
از دیگر مزایای شــرکت بیمه ی خویش فرما توانایی فراهم آوری پوشش الزم 
برای ریسک های خاص است. معموال در بازار بیمه ی داخلی و بین المللی برای 
همه ی ریســک  ها پوشش الزم مهیا نمی شــود. این مسئله علل مختلف فنی، 

اقتصادی و... دارد. 
در ایــن مواقع اگر برای ریســک های خــاص بیمه نامه ی موردنظــر در بازار 
بیمه موجود نباشــد کلیه ی هزینه های پرداختی توســط پیمانکار می تواند از 
کارفرما مطالبه شــود. بالطبع اگر در این موارد بیمه ی پروژه ها توسط شرکت 
خویش فرما به انجام برسد آنگاه حفره های بیمه ای ریسک های خاص نیز  بهتر 

و کارآمدتر می تواند پوشش داده شود.
مزیت بعــدی بیمه های خویش فرما مربوط به مدیریــت ادعا2۹ و هزینه های 
متعدد دادرســی اســت. برخی اوقات پروژه های نفتی وارد هزینه های متعدد 

دادرسی می شوند. 
اگــر مدیریت بیمه ی پروژه، خویش فرما باشــد این احتمــال وجود دارد که 
اختالفات با هزینه ی کمتر و به شــکل کارآمدتری خاتمه یابند. یکی از دالیل 
ایــن امر تجمیع اطالعات پروژه ذیل ســاختار بیمه ای خویش فرما اســت. از 
آنجا که داشــتن اطالعات یکی از مولفه های اصلی  قدرت به حســاب می آید 
لــذا از این منظــر نیز کفه ی ترازو به نفع وزارت نفت ســنگینی خواهد کرد. 
همچنین اگر حادثه ای رخ دهد پیگیری وصول مطالبات از شــرکت های بیمه 

بعضا مســتلزم تحمل هزینه های سنگین حق الوکاله به منظور اخذ غرامت از 
شــرکت های بیمه است. این هزینه ها می تواند به حساب کارفرما نوشته شود. 
در چنین مواردی نیز هزینه های حقوقی مربوطه ذیل ساختار شرکت بیمه ای 

خویش فرما می تواند به گونه ای محسوس کاهش یابد.
از طرف دیگر، همچنین توســعه ی پوشــش های بیمه ای در صنایع نفت، گاز 
و پتروشــیمی با چالش های متعددی روبرو اســت. برای مثــال فقدان بانک 
اطالعاتــی پروژه ها و ریســک های آنها، کمبود نیروهــای متخصص، نقصان 
واحدهای آموزشــی بیمه ای و... از مواردی اســت که می توان به آنها اشــاره 
داشــت.]15[ از منظر زیســت محیطی نیز در بخش بیمه ی پروژه ها مسائل 
متنوعی وجود دارد که بررســی آنها خارج از حوصله ی این مقاله است. فقط 
مقصود اینکه تاســیس شــرکت بیمه ی خویش فرما برای حل مسائل متنوع 

اداری و غیر اداری محیط زیست در صنعت نفت نیز مفید است.
مجموع این چنین مواردی منجر به این شــده که شــرکت های معظم نفتی 
بعضا شرکت بیمه ای خویش فرما داشته باشند چراکه، »مدیریت داخلی بیمه 
نه تنها یک مکانیســم صرفه جویی به وجود می آورد، بلکه به خاطر طبیعت و 
ذات ریسک در ساختار قراردادهای نفتی، تاخیر زمانی بین پرداخت حق بیمه 
و پرداخت خســارت و...، نحوه و نوع پرداخت و دیگر موارد، از جمله اطالعات 
نامتقارن و بی ثباتی در پرداخت خســارات و... جمعا این انگیزه را به شرکت ها 
می دهد که بتوانند از طریق بیمه ی خودی، ایرادات و موانع باال را حذف کرده 

و از این راه برای خود سودآوری نیز ایجاد کنند. 
این سود در حدی است که بتواند بودجه ی الزم برای هزینه ی بیمه را به طور 
مستقل تامین کرده، خسارات کلیه ی موارد بیمه شده را بپردازند و در نهایت، 
در بلندمدت سود غیرقابل اغماضی را نیز کسب کنند. در صورت نیاز، بسیاری 
از شرکت  های نفتی از خدمات شرکت های بیمه ای در بازار بیمه نیز به عنوان 
یک ابزار حاشیه ای استفاده می کنند. لذا بازیگران بازار بیمه، با توجه به تمایل 
شــرکت  های نفتی، بهتر اســت تغییرات عمده و تخصصی در نحوه ی ارائه ی 
خدمات خود به شرکت های نفتی بدهند تا گوشه ای از این فرصت کاری را به 

دست آورند.«)به نقل از]16[ صفحه ی 142(
البته اگر بخواهیم یک تحلیل اقتصادی از چرایی تصمیم شرکت های نفتی به 
داشتن بیمه ی خویش فرما داشــته باشیم می توانیم نظریه ی اقتصاد هزینه ی 
مبادلــه۳۰ را مبنا قرار دهیم. نقطه ی معیار شــروع تحلیل در اقتصاد هزینه ی 
مبادله، مســئله ی "تصمیم ســاخت یا خرید۳1" یا همان مسئله ی تصمیم به 
ادغام عمودی اســت.]17[ طبق این نظریه، بنگاه هــای اقتصادی برای اینکه 
خدمت یا کاالیی را تهیه کنند به ارزیابی این مســئله می پردازند که آیا خرید 
آن خدمت یا کاال از فروشــندگان بازار به صرفه است و یا اینکه بهتر است آن 

مورد را ذیل ساختار سازماندهی درونی خود تولید کنند. 
مثال آیا برای یک کارخانه ی خودروســازی بهتر است که صندلی های خودرو 
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مباحث ویژه

را از فروشــندگان بازاری آن محصول )قطعه سازان( تهیه کند و یا اینکه آن را 
ذیل ساختار درونی خود تهیه کند؟ در این راستا تهیه از ساختار درونی ذیل 

یک بخش کارخانه یا از یک شرکت فرعی خود کارخانه مقدور است. 
حال اگر بخش یا شــرکت فرعی مورد اشــاره وجود خارجی نداشــته باشد 
تصمیم بــه ایجاد آن از تصمیم های بســیار مهم مدیریتــی آن کارخانه ی 

خودروسازی است.
لــذا با قیاس به موضوع نوشــتار حاضر اینکه وزارت نفــت تصمیم  بگیرد که 
بایســتی شرکت بیمه ی خویش فرما را ایجاد کند و یا اینکه همچنان خدمات 
بیمه ای را از بازار تهیه کند، یک تصمیم بســیار مهم بیمه ای اســت که برای 
صنعت نفت ایران سرنوشت ساز است. حقیقت ماجرا این است که وزارت نفت 
نقش کالن تنظیم  بازار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و تهیه ی زیرساخت  های 
الزم برای حرکت پویای این صنایع را بر عهده دارد. حال اینکه اگرچه بسیاری 
از صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی کشور در بخش غیردولتی فعال هستند اما 

آنها نیز نیازمند پوشش های بیمه ای گسترده ای هستند. 
لذا حال می توان ســوال را از منظری دیگر چنین مطرح کرد: آیا بازار بیمه ی 
کشــور تــوان آن را دارد که به نحــو کارآمدی نیازهای بیمه ای کشــور در 
بخش های دولتی و غیردولتی را به نحو احســن فرآهم آورد؟ متاسفانه  به نظر 
می رســد که جواب به این سوال به دالئل مختلف همچون ضعف مسائل فنی، 

کفایت سرمایه و... شرکت های داخلی منفی باشد. 
وجود این مســائل موجب شــده که بیمه های نفت، گاز و پتروشیمی کشور 
به صورت کارآمدی طراحی نشــوند و بعضا شــرکت های داخلی قراردادهای 
بیمــه  ای را  به صورت بیمه ی اتکایی با شــرکت های خارجی منعقد کنند که 
این خود موجب خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور می شود و بنابراین این 

مسائل مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی است. 
همچنیــن در صنعت بیمه انعقــاد قراردادهای بیمه ای بــا خارجیان ناگزیر 
مستلزم در اختیار گذاشتن ریز اطالعات طرح های صنعتی کشور است، لذا از 
منظر امنیتی نیز تاسیس شرکت بیمه ای خویش فرما ذیل وزارت نفت به صرفه 
و صالح کشــور اســت. مجموع این موارد می تواند مدیریت بهینه ی ریسک 

انرژی در کشور را نتیجه دهد.

خالصه و نتایج پژوهش
در مقالــه ی حاضر پس از بیان مقدماتی از موضــوع بیمه، بیمه  های اجباری 
و بازرگانی به طور گذرا معرفی شــدند. در تحقیق حاضر به دنبال پاســخ به 
این ســوال بودیم که: آیا تاسیس شرکت خویش فرما ذیل ساختار وزارت نفت 

توجیه دارد؟ 
در پاسخ به این ســوال فرضیه ی تحقیق نیز که جواب حدسی سوال تحقیق 

است به این شکل تنظیم شد که: بله، تاسیس شرکت بیمه ی خویش فرما ذیل 
ســاختار وزارت نفت با توجه به ماهیت ریســک های صنایع انرژی و تقاضای 
باالی بازار برای بیمه ی ریســک های گفته شده دارای توجیه پذیری باالیی در 

زمینه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، زیست محیطی و... است. 
در ادامه به قصد تبیین موضوع مباحثی در ارتباط با مدیریت ریســک انرژی 
مطرح و ســپس مروری گذرا بر مفاهیم بیمه به عمل آمد. در ادامه عناوینی 
از بیمه های مهندســی نظیر بیمه ی تمام خطر پیمانکاران، بیمه ی تمام خطر 
نصب و... معرفی شــدند. ویژگی  های بیمه در صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی 

مشتمل بر HPHT، تواتر کم و شدت باال از دیگر موارد مطروحه بود. 
ســپس به قصد تبیین بیشــتر موضوع، گذری بر هزینه های بیمه در صنایع 
نفت و گاز انجام شــد که ذیل آن مقایسه ای کلی بین هزینه های سرمایه ای و 

هزینه های عملیاتی و هزینه  های بیمه انجام شد.
تا اینجا مبانی اســتنتاجی جهت ضرورت تاسیس شرکت بیمه ای خویش فرما 
ذیل ساختار وزارت نفت بیان شد، لذا با عنایت به موارد مطروحه در ارتباط با 

لزوم تاسیس شرکت بیمه ی خویش فرما مواردی بیان شد. 
مباحــث این بخش با نگاهــی گذرا بر بیمه های خشــکی، دریایی و مباحث 
مدیریت پروژه ای مرتبط تکمیل شدند. در انتها نیز رویکرد اقتصادی هزینه ی 
مبادلــه جهت تقویت اســتدالل به منظور لزوم تاســیس شــرکت بیمه ای 

خویش فرما ذیل ساختار وزارت نفت مورد بحث قرار گرفت.
لذا با توجه به مباحث مطروحه در نوشــتار حاضر بــر وزارت نفت جمهوری 
اســالمی ایران واجب است که شرکت بیمه ی خویش فرما را تاسیس کند تا از 
محل این تصمیم نیازهای وافر بیمه ای نفت، گاز و پتروشیمی در بخش دولتی 

و غیردولتی را به نحو احسن تامین کند. 
اتخاذ این تصمیم به تدریج ضعف های فنی بارز در بخش بیمه های مهندســی 
کشــور را حل خواهد کرد و همچنین منابع مالی شرکت بیمه ی خویش فرما 
می تواند به عنوان یک منبع تامین مالی مناسب جهت اجرای سایر پروژه ها در 
اختیار وزارت نفت قرار بگیرد. توجه داشته باشید که منابع وافر مالی انباشته 
در شرکت های بیمه در کنار بازارهای پول و سرمایه و... جزو منابع مهم تامین 

مالی در جامعه است. 
بنابراین همان گونه که بیان شد تصمیم به احداث شرکت بیمه ی خویش فرما 
در راســتای سیاســت  های اقتصــاد مقاومتی نیز خواهد بــود و همچنین به 
طور چشــمگیری مانع از خروج ارز و انعقــاد قراردادهای بیمه های اتکایی با 

شرکت های خارجی خواهد شد. 
عالوه بــر این از آنجا که انعقــاد قراردادهای بیمه با خارجیان مســتلزم در 
اختیــار نهادن ریز اطالعات طرح ها، پروژه هــا، اطالعات مجتمع های صنعتی 
و کارخانه های کشــور اســت لذا از منظر امنیتی نیز تاسیس شرکت بیمه ی 

خویش فرما ذیل وزارت نفت به نفع منافع ملی است. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

14
00

.1
40

0.
19

6.
7.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               7 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1400.1400.196.7.2
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3253-fa.html


51

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 196 

منابعپانویس ها
]1[. گلچینیان، عباس، کلیات و اصول بیمه های بازرگانی، انتشارات بیمه البرز، 1392.
]2[. دستباز، هادی و دستباز، کسری، بیمه های مهندسی، پژوهشکده ی بیمه، 1393.

]3[. طالیی فرد، نسرین، چشم انداز ریسک های آینده، انتشارات بیمه ی البرز، 1388.
]4[. رای ریس و اچیم وامبا، اقتصاد خرد بیمه، ترجمه ی علی سوری، انتشارات پژوهشکده ی بیمه، 1390.

[5]. Mian, M.A. Project Economics and Decision Analysis, Volume 2: Probabilis tic 
Models, pennwell, 2011.

]6[. حبیبی، مجید، چشم انداز بیمه های مهندسی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، انتشارات بیمه ی البرز، 1390.
]7[. بابائی، ایرج، حقوق بیمه، ویراست دوم، انتشارات سمت، 1394.

]8[. شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین الملل، ویراست دوم، انتشارات سمت، 1393.
]9[. شکوهی، محمدرضا، قنبری، علی محمد، پاشنگ، مریم و محبی، مینا)1397(، چالش ها و راهکارهای توسعه ی بیمه 

در بخش باالدستی صنعت نفت ایران، مجله ی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره ی 153.
]10[. شکوهی، محمدرضا، خادم وطنی، عسگر و اســحق زاده، علی)1396(، مقایسه ی روش های مالی در قراردادهای 

نفتی: رویکرد کوشش های موفق و بهای تمام شده ی کامل، مجله ی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره ی 147.

[11]. Mian, M.A. Project Economics and Decision Analysis, Volume 1: Determins tic 
Models, pennwell, 2011. 
[12]. Sharp, David, Ups tream and Offshore Energy Insurance, Witherbys 
Insurance, 2009.
[13]. Loots, Philip and Charrett, Donald, “The Application of Contracts in 
Developing Offshore Oil and Gas Projects”, Informa Law from Routledge, 2019.

]14[. زهدی، مسعود، روش های بین المللی حسابداری نفت، حسابداری قراردادهای هیدورکربنی، حسابداری پروژه  های 
باالدستی صنعت نفت، انتشارات بهجت، 1396.

]15[. درخشان، مسعود، توسعه پوشش های بیمه ای در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، مجله ی گستره انرژی، 1389.
]16[. امامی، سید مرتضی و تیموریان، جمشید، بیمه ی قراردادها، چاپ شده در "راهنمای )هندبوک( مدیریت پروژه های 

نفت، گاز و پتروشیمی" گروه نویسندگان زیر نظر علی وکیلی، جلد اول، 1393.
]17[. شــکوهی، محمدرضا، ساختار ســازماندهی و توصیفی از قراردادها در صنعت نفت ایران، انتشارات دانشگاه امام 

صادق)ع(، 1392.

پانویس هاپانویس ها
1. Social Security Insurance
2. Captive Insurance Company
3. Private or Merchant insurance
4. Property Insurance
5. Life Insurance
6. Liability Insurance
7. Credit Insurance and Guarantee

8. برای مطالعه ی بیشتر بنگرید به]1[
9. S tandard Deviation
10. Cover
11. Losses
12. Premium

13. Demand for Insurance
14. Risk Aversion
15. Expected )Monetary( Value
16. Certainty Equivalent
17. Risk Premium
18. Arrow–Pratt
19. High Pressure, High Temperature
20. Frequency

21. در این راســتا مباحث حقوقی و تجاری فراوانی وجود دارد که برای نمونه 
بنگرید به ]7و8[ 

22. Capital Expenditure
23. Operating Expense

24.  هزینه هــای تولید در میادیــن نفت و گاز مولفه های متنوعــی دارند که به 
 ،)Treatment Cos ts( هزینه های تصفیه ،)Lifting Cos ts( هزینه های فرازآوری
هزینه های تعمیر چاه )Workover Cos ts(، هزینه  ی برداشت ثانویه و تالثیه 
 Water( هزینه هــای دفع آب ،)Secondary and Tertiary Recovery(

Disposal Cos ts( و... تقسیم بندی می شوند.
25. Offshore Cons truction Project Policy
26. Operating Policy
27. Work Breakdown S tructure
28. Miles tone
29. Claim
30. Transaction Cos t Economics
31. Make or Buy Decision

از منظر دین مبین اسالم نیز بر طبق قاعده ی فقهی نفی َسبیل نیز بایستی در 
وضع موجود بازبینی انجام شود. نفی َسبیل قاعده ای فقهی است و بر پایه ی آن 

در دین حکمی وجود ندارد که سبب تسلط کفار بر مسلمانان شود. 
ایــن قاعده از پرکاربرد تریــن و مهم ترین قواعد فقه و احکام ثانویه اســت و 
می گویند بر احکام اولیــه هم تقدم دارد. بدین معنی که اگر حکم اولیه ای با 
آن منافات داشته باشد، باطل می شود. مبنای قاعده ی نفی سبیل آیه ی 141 
سوره ی مبارکه ی نساء مشهور به آیه ی نفی َسبیل است که بر طبق آن خداوند 
هرگونه ســلطه و برتری کافران بر مومنــان را نفی فرموده و مومنان را نیز از 

پذیرفتن سلطه ی کافران بازداشته است. 
از آنجــا که وابســتگی اطالعاتی، فنی، اقتصادی و... کشــور در حوزه ی بیمه 

بــه طور عــام و در صنعت نفت بــه طور خاص می توانــد برخالف قاعده ی 
نفی َســبیل باشــد لذا از این زاویه نیز تاسیس شــرکت بیمه ای خویش فرما 
ذیل ساختار وزارت نفت ضرورت دارد که برخی از مصادیق این ضرورت در 

نوشتار حاضر آمد.
پس به طور خالصه تاســیس شرکت بیمه ای خویش فرما ذیل ساختار وزارت 
نفــت آنقدر منافع در زمینه هــای اقتصادی، تامین مالی، سیاســی، امنیتی، 

زیست محیطی و... دارد که فرضیه ی تحقیق را نمی تواند ابطال کند. 
لذا بر مســئوالن ذیربط واجب اســت که هرچه ســریع تر مقدمات تاسیس 
شــرکت بیمه ای خویش فرمــا را ذیل وزارت نفت فرآهــم آورند. مجموع این 

  موارد می تواند مدیریت بهینه ی ریسک انرژی در کشور را نتیجه دهد.
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